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 چکیده
هایی فتی و ارائه رهیاجهان یهایبندرتبهموازین اساس ی کیفیت نظام آموزش عالی ایران بربررسهدف پژوهش حاضر 

-شرکتیی بهره گرفته است. انهیزم یاز نوع تئور یفیک قیتحقیکرد روکه از  ریزان آموزش عالی کشور استبرای برنامه

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ،یآموزش عال یزیرافراد صاحبنظر در  موسسه پژوهش و برنامه ،قیکنندگان در تحق
. ابزار مورد بودایی اکو، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه فنی و حرفه، موسسه آموزش عالی بیمه تهران دانشگاه

-با روش نمونه آگاه به حوزه مورد مطالعهافراد  نفر از 61ایی که ساختارمند، به گونهاستفاده در پژوهش، مصاحبه نیمه

مدت زمان مصاحبه ها امه داشت. ها تا رسیدن به اشباع نظری ادبرفی مورد مصاحبه قرار گرفتند و مصاحبهگیری گلوله
 ریکنندگان و مرور خبرگان غمشارکت ینیاز دو روش بازبها ی دادهاعتبار سنج یدر نوسان بود. برا قهیدق 06-16از

ها نیز  از کدگذاری باز، محوری و گزینشی شد. همچنین در تجزیه و تحلیل داده استفاده پژوهش در کنندهشرکت
 ،گذاریاستیس هایچالش ،یاجتماع-یفرهنگ هایچالشهای اقتصادی، چالش نشان داد پژوهش جینتااستفاده شد. 

های پژوهشی از عواملی هستند که های آموزشی و چالشی، چالشرساختیز هایچالش ،یدانشگاه تیریمد هایچالش
گذاری، افزایش کارآیی و هاند. در این راستا، لایهای جهانی شدهبندیهای کشور در رتبهمنجر به ضعف رتبه دانشگاه

المللی، از جمله راهبردهای ارائه ها، گذر از رشد به توسعه و تقویت ارتباطات بیناثربخشی عملیاتی، تغییر مسیر سیاست
 ، شناسایی شده است. مذکور هاییدر رتبه بند رانیا یهارتبه دانشگاهشده به منظور بهبود 
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 مقدمه
در شرایطی که ستون اصلی اقتصاد دانش بر کارایی، کیفیت و پویایی نظام آموزشی و نیروهای تحصیل کرده خلاق و 

( و بر همین مبنا رسالت و کارکرد مؤسسات دانشگاهی می بایست متحول  گردد، 6031کارآفرین استوار است )عزیزی، 
ریزان آموزشی را به خود معطوف داشته است، کیفیت خدمات و ی از موضوعات مهمی که ذهن سیاستگذاران و برنامهیک

المللی آنها توان هم جایگاه ملی و بیندستاوردهای آموزشی در موسسات آموزشی و دانشگاهی است که بر اساس آن می
های اقتصادی انشجویان نخبه و کسب حمایت بیشتر دولتها و بنگاهرا ارتقا داد و رقابت پذیری آنها را در جذب اساتید و د

ها دانشگاهو صنعتی و همچنین میزان رضایت و خوشنودی ذینفعان درون و برون مؤسسه را بهبود بخشید. با این حال 
. کنندیم یدر توسعه جوامع در سراسر جهان باز یخود، نقش مهم یقاتیتحق یهاتیو مأمور سینها با تدردر طول قر

 ،های علمی و آموزشی خودها و فعالیتها، فرایندها، برنامهبرای این منظور و برای ایجاد تحول و رشد در سیاست
جامعه،  لاتیسطح تحص شیافزا لان،یاشتغال فارغ التحص شیدر افزاکرده و  تمرکز رشد نوین  یراهبردهابر  نیهمچن

ها ها و دولتملتاز همین روی است که  .اندآفرینی کردهنقش هاین آورافراد و توسعه دانش و ف یها برافرصت جادیا
بخوبی درک کرده و خود را  ینوآور ییدانش و توسعه توانا تیها در شکل دادن به ظرفدانشگاهجایگاه راهبردی 

با  یهابرنامه هیبتع و ینوآور تیظرف جیترو ،و توسعه قاتیتحق ،یبا آموزش عالرشدیافتگی و توسعه همه جانبه خود را 
 هایتیانجام مأمور یها براراستا، دانشگاه نیدر ا (.2661، 6و محمود هاتای)ش دانندیممرتبط ها در دانشگاه بالا تیفیک

و انتشار  دیدر تولخود  نقش مهمبر و  نمایندوضع میرا  ییهایخود استراتژدر حال تغییر  یقاتیآموزش و تحق یخیتار
مهم  یهااز چالش یکامروزه ی با این حال(. 2662، 2و بولو یاولکا ی)آرکالاهتمام می کنند مدرن  یایدر دن دیدانش جد

است  یجهان دهیچیپ یهاپرداختن به چالش ی، ارائه دانش و آموزش جوانان برایها و موسسات دانشگاهدانشگاه یبرا
و  یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس تیحساس از هادانشگاه تیفیکوانگهی در شرایط حاضر  .(2663و همکاران،  0تی)فرن

 یهایابیها در ارزدانشگاه گاهیارتقاء جا یمناسب برا یهایاستراتژ نییتع . به همین دلیلبرخوردار است یاژهیو یفرهنگ
 . استپژوهش فراوان  مندازیشده است و ن لیمهم تبدامر  کیبه  هااغلب کشور یبرا یجهان

سراسر جهان منجر به  یموسسات آموزش عال یالملل نیب یهابر بازار و پژوهش یمبتن ملاحظات شیافزا گرید یطرف از
 شده است یآموزش یهاموسسه ریبا سا سهیخود، در مقا گاهیبه شناخت جا انیها و دانشجوعلاقه دولت، دانشگاه شیافزا

 مبدل شده یمهم پدیدهبه  یمل یو توسعه فرصتها یالمللنیب ترقاب یبرا یکه آموزش عال یی(. از آنجا6011 ،ی)شرف
نظام  تیفیدر تلاش است تا نه تنها ک ی( و هر کشور2663، 4است )هزل کورن یاتیح یشاخصنیز آن  تیفیک ،است

دهد و توجه قرار را مورد قرار  یالمللنیدر سطح ب یرقابت یهابلکه توسعه دانشگاه، خود را ارتقاء دهد یمل یآموزش عال
 (. 2661و محمود،  هاتای)ش کنداتخاذ  یجهان یهادانشگاهبا همسطح  ییهادانشگاه جادیا یا برار یمختلف یهااستیس

 یامر فرصت مناسب نی( و ا2666، 5)واترز لازمه رقابت است ،یالملل نیب یبه ذکر است که مشارکت در علم و همکار لازم
(. 2663، 1وی)مو رندیبهره بگ یاقتصاد جهان یستاوردهادر حال توسعه فراهم کرده است تا بتوانند از د یاقتصادها یرا برا

که بر  یراتییاز تغ یهستند، برخ یاز مسابقه دانش جهان یخودشان قسمت یبندرتبه یهانظام کهیودبه هر حال با وج
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-نظام 2ی(. ل2662، 6باخ)آلت شوندینظام ها  جذب م نیا قیاز طر گذارند،یاثر م یالمللنیدانش ب انیو جر یاقتصاد مل

(. 2660)داندیها مدانشگاه یرقابت تیمز شیو افزا یعال آموزش تیفیتوسعه ک یبرا ییرا مبنا یالمللنیب یبندرتبه یها
امر  نیجهان قرار دارد. ا یمقامات دانشگاه قیتحت نظارت دق یجهان هاییبندرتبه ییاسبب انتشارات دوره نیبه هم

-خصشا یو آنها را نسبت به ارتقا کیتحر یخدمات دانشگاه شتریب تیفیرا به سمت ک یو نهاد یشخص هایشیگرا

و  یبر نظام آموزش عال یادیز ریتاث یجهان یبندرتبه گر،ی(. به عبارت د2666، 0)دوکمپوکند یمتعهدتر م یفیک های
 ایابزار سنجش و  کیبه عنوان  عالی خودها در ارزیابی نظام آموزشیبندرتبهاین از کشورها از  یبرخ و موسسات دارد

 (. 2662، اخ)آلتب کنندیاستفاده م تیفیک نیتضم
 یدانشگاه یبندبا عنوان رتبه ،یجهان یبندرتبه نیبه عملکرد دانشگاه از زمان انتشار اول یمنداساس علاقه نیا بر

 2660 در سال( SJT) ائوتنگیج یهادانشگاه شانگ یسط موسسه آموزش عالتو  ( ARWV)نجها یهادانشگاه
 کنندیم ییرا بازنما یکردن آموزش عال یجهان یریناپذ تناباج به طور یبندرتبه یهااست. در واقع نظام افتهی شیافزا

-یرا م یدانشگاه یو نهادها یدر عرصه آموزش عال یو رقابت مل یریپذ تیمسئول ،یجهان تیوضع نکهیا لیو به دل
-هلازم را کسب کرد تیحوزه محبوب نیصاحبنظران و پژوهشگران ا ران،یمدریزان، برنامه استگذاران،یس انیدر م ،سنجند

 (. 2663)هزل کورن،  اند
رشد  یبرا ییرا مبنا یالملل نیب یبندرتبه یها( نظام2660) ی( و ل2666و همکاران) 4نیاز صاحبنظران همانند ش یبرخ

 یهادسته از پژوهشگران نظام نیا دهی. به عقننددایها مدانشگاه یرقابت تیمز شیو افزا یآموزش عال تیفیو توسعه ک
 در همین راستا. شوندیم یدر موسسات آموزش عال یو درس یآموزش یهابرنامه تیفیک شیمنجر به افزا یبندرتبه

شدن  یالمللنیب ،یآموزش عال تیفیکهایی چون بهبود ضرورت ( بر این باورند که 6035ی)طاسکوه و پناه یخورسند
در  یالمللنیب یبندنظام رتبه یتوجه به نشانگرها ی،انسان هیمهاجرت نامتعادل سرما تیریو مد ی، توسعه علمهادانشگاه

  ناپذیر نموده است. ریگز یرانیانشگاه اد
دانشگاه  یدرباره سطح علم یدیو مناسب انجام شود نه تنها دانش مف حصحی صورت به هادانشگاه یابیارز اگربه هرحال 

 یرگیمیاهداف بلند مدت، تصم نییتع یکشور برا یآموزش عال ریزانو برنامه استگذارانیس یبلکه راهنما ددهیارائه م
در جهت وضع اهداف  هانشگاهدا رانیبه مد نیهمچن. این امر منابع خواهد بود صیدر تخص نهیبه یرگیمناسب و جهت

با (. 2662، 5کمک خواهد کرد )هوانگ یلیتحص هایهیبورس یو اعطا یعلم ئتیه یاستخدام اعضا یبرا کیاستراتژ
 بندیرتبه یالملل نیب هایدر نظام رانیا هایدانشگاه( نشان داد که 6036این وصف نتایج پژوهش پاکزاد و همکاران)

 دهیدر فهرست اعلام شده دهای نه چندان عالی تعداد معدودی آنهم در رتبه ندارند و تنها نام یمناسب گاهجای هادانشگاه
 .شودیم

و  نیعلم نو دیکشف و تولی افراد را برا نیامکانات و مستعدتر نتریاست که ما ممکن است اثربخش نیا یمسئله اساس
به طور آنها را  متوانییمناسب نم هاییاما بدون استفاده از استراتژ میداشته باش اریجهان در اخت یکشورها ریرقابت با سا
های جهانی و بندیی براساس رتبهدانشگاههای نظام یابیارز تیتوجه به اهم بان راستا در ای. میکن یسازماندهاثربخشی 

-دانشگاه نییرتبه پا نیهمچن، و استعداد توانمند هیو جذب سرما یمراکز آموزش عال تیفیبهبود کها در اهمیت این نظام

 یشناس بیپژوهش و آس ازمندین ،یالملل نیب استاندارد یابیارز هایستمیبه عنوان س هایرتبه بند تیکشور در اکثر های
-یپژوهش م نیا جینتا. میالذکر هستفوق هاییابیجهان در ارز هایدانشگاه ریاز سا رانیا هایعلل عقب ماندن دانشگاه
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 تیفیارتقاء ک برای یراهبرد یزیو برنامه ر یرگیمیدر تصم یآموزش عال رانیمد ریزان وگذاران، برنامهاستیبه س تواند
 هاینگینکبه رتبه بالاتر در ر یابیدستدر نهایت جهان و  هایسایر دانشگاه آنها با افزایش توان رقابت و هادانشگاه

از دانش . تردیدی نیست که این مهم بستر مناسبتری را برای این مؤسسات فراهم خواهد ساخت که مدد رساند یجهان
بگیرند. در راستای نیاز به چنین ضرورتی، پژوهش حاضر در بهره  ی و تجارب علمی مراکز دانشگاهی جهانالملل نیب

ی و پیشنهاد جهان یهایبندبر اساس رتبه رانیا ینظام آموزش عال شناسی کیفیتسطح کاربست با هدف آسیب
ر در رهیافتهایی اجرایی به سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشور انجام گردید و یافتن پاسخ به سوالات زی

 دستور کار قرار گرفت: 
 های نظام آموزش عالی ایران در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی چیست؟چالش (6

ی را جهان یها یکشور در رتبه بند یهادانشگاه گاهیجایی می تواند هایراهبردها و استراتژاستفاده از چه  (2
 ارتقاءبخشد؟

 :پژوهش ادبیات
از  یبر اساس تعداد یآموزش یبا برنامه ها یمؤسسات آموزش عال یو مرتب ساز یبندز: درجهعبارت است ا یبندرتبه

به کار رفته در  یهااز شاخص یاها، به مجموعهدانشگاه یبند(. رتبه6036 ،یو طالب ینور ،یمشخص )جعفر یملاک ها
اشاره کردن به بالاتر،  یبنداز رتبه یلفهم ک کی(. 46، ص. 2664لو،  یوا تی) ردها، اشاره داسنجش عملکرد دانشگاه

دارد،  ییبالا کیفیتگروه  کیکه در  یزیچ ای یتواند به عنوان کسیم یبندرتبه است. معیاریبرابر بودن با  ایتر نییپا
ها دانشگاه شتریآغاز شده است و ب یبندرتبه یلهیمختلف به وس یهادانشگاه انیمسابقه م کیاست  یهیاشاره شود. بد

ها که بر اساس دانشگاه یرتبه بند (.46، ص. 2660مشتاقند )ژو،  گ،یبالا در جدول ل تیموقع کیداشتن نگه یبرا
ها از نظر یبند. رتبهدینمایارائه م گریکدیبا  سهیها را در مقااز دانشگاه ی. فهرستردیپذیمختلف انجام م یهاشاخص

بر  ایبه صورت جامع و در سطح کل دانشگاه  زین یپوشش موضوع و از نظر یمل ای یدر سطح جهان ییایپوشش جغراف
-شاخص یبرخ تیفیتوانند بر اساس کیها میبند. رتبهردیگ یو در سطح دانشکدها صورت م یموضوع یهاهاساس حوز

 د،یتو اسا نیمربوط به مدرس یبر آوردها ،یتجرب یتوان به آمارها یشاخص ها م نیموجود انجام شوند، از جمله ا یها
 یابیبر ارز یرتبه بند یاز نظام ها یاشاره کرد. برخ گرید یورود به دانشگاه و برخ نیو داوطلب انیدانشجو یها هیبورس
 یم یپردازند. رتبه بند یها م ینظرسنج جیاشتهار و نتا یبه بررس گرید یپژوهش تمرکز دارند و برخ ریو تأث یبرتر

 (. 46، ص6032 ،یدید )حسن زاده و نومتفاوت باش گریبه کشور د یتواند از کشور
جهان در نظر گرفته  هایعملکرد دانشگاهارزیابی  یبرا یدیدانشگاه به عنوان ابزار سنجش مف یبندرتبه یهاشاخص

و  انیدانشجو کندیو به آنها کمک م دهندیدانشگاه ارائه م کی یبرا یغاتیتبل هایجنبه هاشاخص نای. اندشده
 (.2662و بولو،  یاولکا یکال)آر را در سراسر جهان جذب کنند تیفیدانشمندان با ک

-رتبه یهانظام نیتر اشیدهند. ب صیتشخ سوگیریهر دانشگاه را بدون  تیفیقصد دارند ک یبندناشران جداول رتبه

از  کیاوت هر تف ییکنند. بعد از شناسایم یآورجمع اند،تیفیک یهاجزو شاخص ظاهراًرا که  یدانشگاه یهاداده ،یبند
کند. تفاوت یم نییدانشگاه را تع کی یرتبه نمره کل امتیازات مشخص و شود.آن شاخص مشخص میها، وزن داده

به کار گرفته شده،  یهاشاخص چیستیتعداد و  نیو هم چن یبندبه کار رفته در جداول رتبه یهاروش نیب یاگسترده
 (.2666وجود دارد )لوکمن و همکاران، 

بندی دهد که رتبهبندی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. یک تحقیق در دانشگاه کرنل نشان میرتبه
دانشگاهها در ایالات متحده به صورت معناداری تحت تاثیر سیستم پذیرش دانشجو است، ولی در انگلستان تعدد نشریات 

گیرند در جذب های برتر قرار میهایی که جز دانشگاهکلی، دانشگاهکند. به طور ها را تعیین میی دانشگاهو مقالات، رتبه
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ها گردیده است بندیتر هستند. همین امر موجب توجه بیشتر به رتبهالمللی موفقدانشجویان خارجی و کسب اعتبار بین
 گیرد، از جمله: ها به دلایل متعددی صورت میبندی دانشگاه(. به طور کلی رتبه6032زاده، نویدی و بینش، )حسن

 ها آگاهی عموم از جایگاه دانشگاه -

 ها ایجاد رقابت سالم میان دانشگاه -
 ها به ارتقاء و پیشرفت تشویق دانشگاه -
 خردگرایی برای اختصاص بودجه و کسب امکانات و تسهیلات  -
 (. 2665، 6های برتر )میریسوتیس و سادلاکجلب توجه عمومی مردم برای ادامه تحصیل در دانشگاه -

باشند، بشناسند  دیدهند تا خودشان را بر اساس آنچه که هستند و آنچه که بایاجازه م هادانشگاهبه  یبندرتبه یهانظام
-یها به عنوان ابزار ارتقاء خود استفاده میبندرتبه نیاز ا یآموزش عال یها(. مؤسسه2، ص 2662)سانوف و همکاران 

به عنوان  یبندرتبه جیاز نتا زین انیاز دانشجو یاریخود را نشان دهند. بس یجارت ای یپژوهش ،یآموزش یکنند تا برتر
 یغاتیتبل یهاکنند. جنبهیجهت ثبت نام استفاده م ،یخارج یمؤسسه ها انتخاب مؤسسه، مخصوصاً یراهنما برا کی

دانشگاه  تیه موجب بهبود موقعک ددهیم شیرا افزا یقو دیو استخدام اسات یآموزش یبودجه افتیدر لیپتانس ز،ین جینتا
و  یمنابع مل صیو تخص استیدر س ینقش مهم یدانشگاه یبند(. رتبه2665و سو،  لیشود )دیم یدر بازار آموزش

باعث بهبود  یشدن آموزش عال یجهان ایی برخوردار است کهاین امر از اهمیت ویژه (.2665 ،یدارد )لو، فانگ یامنطقه
 (.   66، ص 2662شده است )ژو،  یبه سطح جهان یسترش آنها از سطح بومو گ اهدانشگاه یهارتبه

را بر اساس  کایآمر هایکه در آن پروفسور دونالدهاگس دانشگاه گرددیبرم 6325به سال  یدانشگاه یرتبه بند نیاول
 یاریبس های، طرحکرد. از آن زمان یبندمشغول به کار هستند، رتبه هاییآموختگان در چه پستکه دانش اریمع نیا

 و هاکه رسانه هنگامی 6316 دهه آغاز از هادانشگاه بندیرتبه. دارئه ش یو پژوهش یآموزش هایموسسه یبندرتبه یبرا
کردند، به عنوان  یبندو مشخص شده رتبه افتهیبهبود  هایدر سراسر جهان شروع به انتشار نسخه یقاتتحقی موسسات

و عموم مردم  انیدانشگاه ،یآموزش عال یموسسات عالو مدیران  ریزان ، برنامهانگذار استیس یازهایبه ن یپاسخ
 گرید ی(. از سو2666و همکاران،  نی)ش  تبدیل گردیدمختلف  نفعانیذ یبرا یرگیمیمهم در تصم اریمع کی و بهمطرح 

 یها در کشورهادانشگاه تیفیک هایلیو تحل هیاقدامات مربوط به تجز شافزای به منجر جهان در هاگسترش دانشگاه
انتشار  انهیبه صورت سال  Word Reportو  U.S Newsمجله  6310از سال  .شده است ریاخ یمختلف در سالها

دادن اطلاعات  از آنها، با هدفِ یرویاز کشورها به پ یاریکردند و پس از آن بسآغاز  کایآمر هایدانشگاه نیفهرست بهتر
شروع را خود  یدانشگاه هایتیسنجش فعال ی،آموزش یابیاربه عنوان راهبرد باز شانیو سنجش عملکردها انیبه مشتر

 زین یغرب یکشورها ری. در سارسدیدهه م 4از  شیبه ب یمل هاییبندسابقه رتبه کای(. در آمر6011 ،ی)شرف کردند
 انگلستان در و 6336 از کانادا در هادانشگاه یمل یبندرتبه . بر این اساسشکل گرفتند یمل یبندرتبههای تدریجاً نظام

سال  به یدر سطح بخش یموسسات آموزش عال بندیرتبهنیز آغاز  رانی(. در ا2666 ،2زوری)کرد  کار به آغاز 6332 از
رتبه  سهیمقا به یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ییو امور دانشجو یمعاونت آموزشگردد که در آن میبر 6023

 (.6015 ،یمیمجتهد زاده و کر ،ی)محمدپرداخت کشور  یزشکپ هایدانشکده
 ازخود را  یدانشگاه بندینظام رتبه نیاول یتونگ در شانگهاائویدانشگاه جگروهی از پژوهشگران  2660سال  در

خود  تیدر وب سا شودیشناخته م یشانگها بندیکه معمولا به عنوان رتبه  (ARWU 2660-63)جهان هایدانشگاه
-رتبه ستمیس نیا یابیارز جی. نتاکندیرا منتشر م بندیاز رتبه یروزرساننسخه به کیگروه هر ساله  نیا ند. داد انتشار

آن در  جیاز نتاریزان آموزش عالی و برنامه استگذارانیکه س ردگییقرار م ییابلافاصله تحت پوشش رسانه بایتقر بندی

                                                           
Merisotis & Sadlak 1 

2Rizo  
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 نیولا بندی به منزله رتبهاین نظام (. 2663و همکاران،  6لاتی)ب ندینمامیاستفاده  دانشگاهی هایاصلاح نظام یراستا
 یهااز موسسه کیهر  گاهیجا یبندرتبه یهانظامبه هرحال  (.2663، 2وی) لشود ی محسوب میجهان بندیرتبه

اتی موسس تیفیعوامل که نشان دهنده ک نی. اکندیم نییشده، تع فیتعر یارهایمع زا یبیرا بر اساس ترک یدانشگاه
از نهادها، محققان،  تلفمخ یهایحاصل از نظر سنج جیو نتا یتجرب یهااز داده یبرخ بیبر اساس ترککه هستند 
 ییشناسا یو استنادات علم یانتشارات پژوهش یبررس نیو همچن انیکارفرما ان،یدانشجو لان،یفارغ التحص ان،یدانشگاه
 (. 2666و همکاران،  0کی)جرم اندشده یبندو دسته

از  که رندیبهره بگ یجهان هاییبندرتبه جیدارند تا از نتا لیمختلف تما لدلای به هاو دانشگاه یموسسات آموزش عال
موسسات به مشارکت  قیتشو ،یآموزش عال یساز المللینی، بعیسر سازییجهانتوان به مواردی چون ها میجمله آن
تبادل دانش آموز و  یهامشارکت پژوهش و برنامه ی مشتمل برهمکار تتقوی تر،گسترده المللینیو ب یمل یهادر بحث
 (.2665، 4) پائولاشاره کرد  انیدانشجو

 تیقابل هارائ یرا برا یاو منطقه یآنها عوامل مل .کنندیارتباط برقرار م یواقع یهابا داده یالمللنیب یبندرتبه یهانظام
بر کسی پوشیده  یالمللنیب یهانظام نیا یو سودمند تی. بدون شک اهمکنندیحذف م یالمللنیب یاوهیبه ش سهیمقا

 یجهان یها به سواست و انسان شیکه در آن تحرک مردم به طور مداوم در حال افزا یدر جهان کنون ژهی، به ونیست
 یبرا یدیمف ارینجش بسدانشگاه به عنوان ابزار س یبندرتبه یها(. شاخص2661و همکاران،  5)آلما اندافتهیشدن سوق 

-یدانشگاه ارائه م کی یرا برا یقو یغاتیتبل هایجنبه هاشاخص نای. اندجهان در نظر گرفته شده هایعملکرد دانشگاه
 یکال)آر بالا را در سراسر جهان جذب کنند تیفیبا ک انیدانشجو ، اساتید ودانشمندان کندیو به آنها کمک م دهند
آنها  ییهستند که توانا ییهابه دنبال شاخص زین یکه مصرف کنندگان آموزش عال ستین دیرد(. ت2662و بولو،  یاولکا

 (.2663، 1ی)سالم دهدیم شیها را افزادانشگاه نیبهتر ییدر شناسارا 
 تیاطلاعات درباره موقع برای کنندگانمصرف یپاسخ به تقاضا یدانشگاه بندیرتبه هایهدف نظام یطور کل به

در نظام آموزش  تیفیک نیو تضم یریپذ تینهادها، مسئول نیموسسات، رقابت ب انیرقابت م ،یش عالموسسات آموز
و به توسعه  ابدیینمود م یآموزش عال تیفیو بهبود ک نییدر تع هایبندرتبه یحال نقش و کارکرد اصل نیاست. با ا یعال

 هایتاثیر چشمگیری بر زمینهها یبندرتبهرسد که ر میبه نظ (.2666، 2و رومرا توی)بن رساندیمدد م قیکار دق لیو تکم
 یمنابع به سو صیتوجه در تخص نیشتریوجود، ب نیبا ا دارند، اما یاز جمله برنامه درس دار آموزش دانشگاهیتیاولو

ه دانشگاهها به در بهبود جایگاه دانشگاهی موثرتر هستند. در این ارتباط اهتمام ویژاست که احتمالا  ییها نهیآندسته از زم
-از رتبه یمثبت دید اگر چه اجماعاً (.2663)هزلکورن ، توان معنا کرد امر پژوهش در مقایسه با فعالیتهای آموزشی را می

 ،هایرتبه بندنتایج این اما تعداد ارجاعات به  ،تضاد آراء وجود دارد نهیزم نیها به اشتراک گذاشته نشده است و در ایبند
 و همکاران فراستخواه (.2661و همکاران،  1) سادلاکشود یده میپد نیبه ااست که  ییاگسترده توجهخود بیانگر 

به توجه به  توانیاز جمله آنها م ه هستند کههمرا یبا اشکالات ها در ایرانبندیبهرت نشان دادند( در پژوهش خود 6012)
 ها،ورودی شامل مندنظام یکردیمناسب، نبود رو یینماعدم راه ،یفیک یارهایمع یرگیعدم اندازه ت،یکم اهم یارهایمع
-داده لتحلی در( 6036) کارو زراعت یجردخسروهمچنین اشاره کرد.  ارهایمع بندیدر طبقه یو عناصر خروج ندهایفرآ
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 دنیو ل کت،ییه کس،یوبومتر نترنشنال،یفرا واس،یک ،یشانگها بندیهفت نظام رتبه جیشده از نتا آوریجمع های
طاسکوه و  یخورسند هفت نظام وجود دارد. نیا جیدانشگاه برتر در نتا 56 انیم یقابل توجه یکه همبستگ افتندیدر

المللی و ضرورت ارتقای جایگاه مؤسسات در شرایط بسیار پررقابت علمی و پژوهشی بینکه  دادند( نشان 6035) یپناه
-المللی بمنزله یک الزام نهادی محسوب مینیب بندیرتبهنظام  یتوجه به نشانگرهادانشگاهی کشور در تراز جهانی، 

های که بیشترین وجه مشترک نظامنشان دادند  جینتا یقی( در تحق6031و همکاران) یزارع بناد کوکگردد. از طرفی 
-یهمکاردر این میان . گرددبرمیو استادان پر استناد،  یجهان هاییهمکار ،یعلم داتیاستناد، تولبندی به مختلف رتبه

از  کیهر  ازیآن ها  امت نیاشاره دارد. همچن یعلم داتیدر انتشار تول المللینیب یبه همکار شتریهم ب یجهان های
قرار داده  یمورد بررس یآموزش عال یمستخرج از اسناد فرادست میرا با مفاه یجهان یهایبندرتبه یهامدل یهاشاخص

 ،یتعال ،یرهبر -و مراکز رشد یدانشگاه یشیزا یتعداد شرکت ها -غلیش اشتهار – یدرآمد صنعت یهااند که شاخص
 – یخارج یعلم ئتیه یکسب کرده اند و اعضا56بالاتر از  ازیامت ،یر فناوریدانش اخلاق، تاث ،یتخصص و استعداد علم

 انیوبه دانشج یعلم ئتیه ینسبت اعضا -یعلم ئتیه اعضای عملکرد سرانه – یطیمح ستیز -یخارج اندانشجوی
 ئتیه ریغ نکارکنا تعداد –هر دانشجو  یکتاب به ازا نعناوی تعداد سرانه –نامه ها و مقررات مربوط  نییآ زانمی –

 کسب کرده اند. 56تر از  نییپا ازیامت یپرسنل یها نهیهز -یعلم
سخن به  یمعمول هایبرتر و دانشکده هایدانش آموختگان دانشکده ی( در پژوهش خود از تفاوت درآمد2666)6یهاکسب

که  افتندیدست  جهینت نی( به ا2665)2یمولر و روکرباداند. یم هابندیرتبه میامر را از تبعات مستق نیآورد و ا انیم
 مثبت دارد. دوکمپو ریدانشگاه تاث کی برای هامتراکم شدن تعداد درخواست یبر رو ،یبه طور کل بندیتبهدر ر شرفتیپ
قرار داده است.  یمورد بررس یشانگها بندیرا با استفاده از رتبه ینظام آموزش دانشگاهعملکرد  یقی( در تحق2666)

 تیفیک یرگیاندازه یبرا قتیقابل اعتماد است و در حق اریبس اسیمق کی یرتبه بند نیکه ا دهدیاو نشان م جینتا
 ریتاث یچگونگ یقی( در تحق2660) هزلکورنمناسب است.  یدانشگاه ستمیس کی( یو اجتماع ی)در سطح فرد قیتحق
مطالعات نشان  نیا جیکند که  نتایم انبی را هادانشگاه یریگمیو تصم تیریدر مد یالمللنیب یبندرتبه هاینظام یگذار

 نکشورشا در هادانشگاه ریعملکرد سا یچگونگ یبررس یبرا هابندیرتبه جنتای از هادانشگاه یاز روسا 21%که  دهدیم
مراجعه و  بندیرتبه جداول به هادانشگاه ریبا سا یالمللنیب یهمکار هایتفاهم نامه یابیو ارز یبررس یرادرصد ب 46و 

 .رندگییبهره م هااز آن
-دهد؛ پژوهشینشان م رانیپژوهش در ا یهانهیشیپ ینمود؛ مطالعه انیتوان بیاشاره شده م یهانهیشیپ یبندجمع در

در  گر،یکدیمختلف با  یبندرتبه یهانظام جینتا یهاها و تفاوتشباهت یسهیمقا ،یرفمع هب شتریانجام گرفته ب یها
 یرتبه بند یهانظام یبر رو ز،یانجام گرفته در خارج از کشور ن یهاتر پژوهششیکوچک انجام گرفته است. ب یابعاد

اغلب  زیآنها ن یشده یبررس یمعهتمرکز داشته است. جا گر،ید یهانظام ریاز سا شی.اس، بویو ک یشانگها مز،یتا
 یندبرتبه یهانظام یآمار یهاها و تفاوتو شباهت یشناسکوچک بوده و موضوعات پژوهش آنها، حول محور روش

 قرار داشت.
های نظام آموزش عالی و بررسی چالشسازد، یم زیمتما نیشیمطالعات پ ریکه پژوهش حاضر را نسبت به سا یانکته
 یهاکشور در نظام یهادانشگاه گاهیارتقاء جا یبرا دانشگاهی یهاتیجهت دار نمودن فعال یدر راستا یاتشنهادیپ ارائه
 .گرددیارائه م یالمللنیب یبندرتبه

 

 پژوهش: روش

                                                           
1 Hoxby 
2 Mueller & Rockerbie 
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کنندگان در پژوهش افراد متخصص، ای( استفاده شده است. مشارکتی )تئوری زمینهفیک کردیپژوهش از رو نیدر ا

موسسه آموزش عالی بیمه اکو،  ،یآموزش عال یزیموسسه پژوهش و برنامه ره به حوزه مورد مطالعه، در صاحبنظر و آگا

-که به صورت هدفمند و در قالب نمونه ددنبوو دانشگاه علامه طباطبایی  دانشگاه تهرانای تهران، دانشگاه فنی و حرفه

نفر از افراد  61که اییبه گونه .ساختمند استفاده شدمهنی از مصاحبه هاداده آوریبه منظور جمعهای نظری انتخاب شدند. 

دقیقه در نوسان  06 – 16. مدت زمان مصاحبه ها از مورد مصاحبه قرار گرفتند یگلوله برف یرگیصاحبنظر با روش نمونه

 یاشباع نظر به سطح گریظهور نکند و به عبارت د یدیجد یژگیو چیکه ه داشتادامه  یتا زمان یریگنمونه ندیفرآبود 

 قید شده است.  6کنندگان در تحقیق در جدول شماره شرکت مشخصات دموگرافیک. میباش دهیرس

 کنندگان در پژوهششناختی مشارکت. مشخصات جمعیت6جدول شماره 

 محل خدمت درجه علمی رشته تخصصی ردیف

ریزی موسسه پژوهش و برنامه دانشیار ریزی توسعه آموزش عالیبرنامه  6

 موزش عالیآ

 یزیرموسسه پژوهش و برنامه استادیار مدیریت آموزشی 2

 یآموزش عال

 یزیرموسسه پژوهش و برنامه دانشیار مدیریت آموزش عالی 0

 یآموزش عال

 ایی تهراندانشگاه فنی و حرفه استاد ریزی آموزشیبرنامه 4

 موسسه آموزش عالی بیمه اکو استادیار المللروابط بین 5

 دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار ریت آموزشی مدی 1

 ییدانشگاه علامه طباطبا استادیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی 2

سیاست انتقادی و مطالعات رهبری در  1

 آموزش 

 ییدانشگاه علامه طباطبا استادیار

 ییدانشگاه علامه طباطبا کارشناس المللروابط بین 3

 ییدانشگاه علامه طباطبا اسکارشن المللروابط بین 66

 ییدانشگاه علامه طباطبا استادیار ریزی توسعه آموزش عالیبرنامه 66

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری استادیار ریزی آموزشی برنامه 62

 دانشگاه تهران کارشناس الملل روابط بین 60

 دانشگاه تهران کارشناس المللنیروابط ب 64

 دانشگاه تهران شیار دان جامعه شناسی 65

 دانشگاه تهران  استاد ارتباطات  61

 

ها و نتایج پژوهش را ای: با اینکه برخی از پژوهشگران کیفی بحث درباره اعتبار و روایی دادهاعتبار سنجی نظریه زمینه

ت که در (. اما واقعیت این اس2661، 6دانند )جانسون و کریستینهای کمی میبه طور سنتی مربوط به پژوهش

                                                           
1 Johnson & Christensen 
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(. 2662، 6ها بخشی بسیار بااهمیت از فرآیندپژوهش است )کراسولها و یافتهپژوهشهای کیفی نیز صحت و اعتبار داده

-ای وجود دارد که پژوهش حاضر از دو روش بازبینی مشارکتروشهای مختلفی برای اعتبار سنجی در نظریه زمینه

استفاده و پس از دریافت نظرهای اصلاحی اساتید، ویرایش لازم  کننده در پژوهشکنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت

و با استناد  سهیپژوهش مقا نهیشیبا پ هاافتهی ج،ینتا یریپذدییتأ اریبه منظور مع ت،یدرنهاانجام و مدل نهایی ارائه شد.  

 ها اقدام شد.آن نییتب به ینظر یهابه بحث

انجام  ندیفرآ شدآغاز  ینظر یریگدر امتداد با نمونه یو کدبند لیتحل ،یو متن ایمصاحبه هایداده یاز گردآور بعد

 هایبخش یقیتطب لیثابت به تحل هایسهیثابت است. روش مقا هایسهیبر روش مقا یمبتن اینهیزم هیدر نظر یکدبند

 یبرا گریبا همد دادهایرو یسهیروش بر مقا نی. در واقع، اشودیلاق ماط هاتفاوت و هاشباهت براساس هامتفاوت داده

 یگردآور هایداده یبندمفهوم ای یبه کدبند دیمحقق با ،یکدگذار ندفرآی در. است استوار هاتفاوت و هادرک شباهت

 یکه در برخ هاییو کنش دادهایرو اء،یاز اش ایطبقه ایکه به گروه  شودیاطلاق م یاکد به کلمه ایشده بپردازد. مفهوم 

بدست آمده در مرحله اول  ها، کدهایبه منظور کدبندی داده. گرددیا هم اشتراک دارند، الصاق مب یعموم هاییژگیو

کد  011مشابه در قالب  هایباز ضمن حذف داده یمرحله دوم کدگذار هایداده و آمد مفهوم بدست 260باز،  یکدگذار

به سطح  ینشیگز یو در مرحله کدگذار شد نییتع اییمقوله هسته 01 یمحور یشدند در مرحله کدگذار بندیطبقه

-یژگیانتخاب شدند و برحسب و اییهسته هایمقوله نتریییبه عنوان نها یکد انتخاب 3شدند و  دادهبالاتر ارتقاء  یانتزاع

 0در  اینهیزم هیها در نظرداده یکدگذار ندیفرآ شد. نیتدو ییو مدل نها بندیطبقه ایینهیو زم اییمداخله ،یعل های

الصاق  یمراحل، کدها نیاز ا کی. در هر ردگییصورت م ینشیگز یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار یمرحله

 . با خود را به سطح اشباع برسانند تبطمر هایداده دیشده با

 

:های پژوهشیافته  
ن هر مصاحبه چند بار خوانده ایی استفاده شد در کدگذاری باز متها از روش تحلیل زمینهبرای تجزیه و تحلیل مصاحبه

های اصلی آن استخراج و به صورت کدهایی ثبت شدند؛ سپس کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر شد و جمله

ای که در کدگذاری های اولیههایی درآمدند. در کدگذاری محوری، کدها و دستهها یا دستهمشابه بود، به صورت مقوله

هایی که به یکدیگر مربوط شدند، حول محور مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه، دستهباز ایجاد شدند، با یکدیگر 

ها نهفته مشترکی قرار گرفتند آنگاه کدگذاری انتخابی مشخص گردید. در این مرحله ضمن تمرکز بر فرآیندی که در داده

ا تکرار شده و قادر است سایر متغیرها را هبود، توجه به این امر معطوف شد که کدام مقوله یا متغیر بیش از همه در داده

به یکدیگر ارتباط دهد و از این طریق کدگذاری گزینشی به صورت متغیر اصلی مشخص شد. انتخاب مقوله هسته در 

(. 2661، 2ها و کدهای دو مرحله قبلی است )چارمازشود و مستلزم بررسی دقیق دادهمرحله کدبندی گزینشی انجام می

های دیگر عبارتند از: شرایط علی، شرایط دهد. مقولهها را به آن ربط میخاب مقوله هسته دیگر مقولهمحقق پس از انت

گر، راهبردها و پیامدها. این مرحله مشتمل بر ترسیم یک نمودار است که الگوی کدگذاری ایی، شرایط مداخلهزمینه

                                                           
1 Creswell 
2 Charmaz 
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گر و پیامدها را نمایان ایی و مداخلهبردها، شرایط زمینهمابین شرایط علی، راهشود. الگوی کدگذاری روابط فینامیده می

 (.6011فرد و امامی، ، به نقل از دانایی2665کند )کراسول، می

 با توجه به آنچه که به آن اشاره شد، ابعاد شش گانه الگوی پارادایم تحقیق به ذیل شرح می باشد:

صلی به وجود آورنده پدیده مورد مطالعه )رتبه پایین شود که عامل اشرایط علی به شرایطی گفته می شرایط علی:

های (. در تحلیل6030؛ ترجمه محمدی،2661 6های ایران در رتب بندی های جهانی( باشد )استراس و کوربیندانشگاه

های علی شناخته های پژوهشی به عنوان مقولههای آموزشی و چالشانجام شده در تحقیق حاضر، دو مقوله چالش

های لازمه تدریس و ضعف در درون داد آموزشی به عنوان ز این میان؛ محتوای تدریس ضعیف، ضعف در فعالیتشدند. ا

آمده  2در جدول شماره  علی طیمربوط به شراهای آموزشی چالش یهامولفههای آموزشی تشخیص داده شدند. چالش

 است.

 علی طیشرامربوط به های آموزشی چالشباز  یکدهامقولات و  .2جدول شماره

کدگذاری 
 گزینشی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 
 
 
 
 
 
 
 
های چالش

 آموزشی

 
 
 
 
 
 

 محتوای تدریس ضعیف

 انتقادی تفکر تقویت به توجهی بی 

 درسی سیلابس نبودن المللیبین 

 نیازها به توجه و محتوا ای نکردنسلیقه 

 انسانی علوم برای تحلیلی غیر منابع از استفاده 

 انسانی علوم منابع در شده ترجمه ابعمن از استفاده 

 انسانی علوم حوزه در سیلابس محتوایی ضعف 

 درسی واحدهای نبودن اختیاری 

 ها نامه پایان و ها رساله با درسی مرتبط نبودن واحدهای 

 یکدیگر با دروس ارتباط به توجهی بی 

 
 
 
 

های ضعف در فعالیت
 لازمه تدریس

 خلاقیت و منطقی استلال نحوه ندادن آموزش 

 عملی دروس نامناسب آموزش 

 عملی دروس آموزش برای هاکمپانی با ارتباط عدم 

 سنتی تدریس هایروش 

 کلاس از خارج دانشجویان برای اساتید نبودن پذیردسترس 

 سنتی آموزش ساختار با جدید محتوای 

 یکپارچه آموزشی استانداردهای نبود 

 اساتید نبودن زبانه چند 

 اساتید فرهنگی چند تفکر عدم 

 
 

 اساتید مهارتهای کیفی ضعف 

 دانشجویان معلوماتی پایه کیفی ضعف 

                                                           
1 Strauss & Corbin 
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 ضعف درون داد

 خارجی اساتید نبود 

 دانشجو به استاد تعداد نسبت بودن کم 

 (دانشگاه در حضور عدم) اساتید سازمانی تعهد نداشتن 

 0های آن در جدول شماره ه مولفههای پژوهشی بود کمقوله علی دیگر که در تحقیق حاضر به آن دست یافتیم چالش

 قید شده است.

 علی شرایط به های پژوهشی مربوطچالش باز و کدهای . مقولات0 شماره جدول

کدگذاری 
 گزینشی

کدگذاری 
 محوری

 کدگذاری باز

 
 
 
 
 
 
 
های چالش

 پژوهشی

 
 
 
 
 
 

ساختار پژوهشی 
 ضعیف

 هاپژوهش نبودن کاربردی 

 هاپژوهش کردن زمانمند 

 کاربردی هایپژوهش انجام و پردازینظریه به توجهیبی 

 به رسیدن برای تحقیق انجام و موجود وضعیت نکردن مشخص 
 مطلوب وضع

 علم تولید معیارهای در کمیت به توجه 

 مقالات در المللیبین استانداردهای رعایت عدم 

 تحقیقات در پارادوکس 

 معلوم هایِمجهول درباره تحقیق 

 تحقیقات در میپارادای و شناختی روش فقر 

 ایی رشته بین هایپژوهش ندادن انجام 

 پژوهش توسط بسیط جهل تولید 

 دانشجویان هایرساله به پیشنهادی هایفرمت تحمیل 

های ویژگی
شخصی 

 پژوهشگران

 انسانی علوم حوزه در صاحبنظر و پژوهشگر کمبود 

 پژوهشگران برای پژوهش ارزش نشدن نهادینه 

 پژوهشگران میان رد سازی داده و جعل افزایش 

 برداری کپی افزایش و معنوی مالکیت قانون رعایت عدم 

 شناسی مساله جسارت نداشتن 

 پژوهشگران میان در علم تولید نه علم کردن نقل 

 گذشته در شده تثبیت و منجمد ذهنی ساختار 

 مشارکت روحیه نداشتن 

 المللیبین های پروژه در انسانی علوم صاحبنظران مشارکت عدم 

 خطی و روشمند تفکر 

 کنجکاوی بدون پژوهش 

 داشتند واحد نویسنده که مقالاتی کم تعداد 

 بسیار موضوعی تنوع با هایپژوهش انجام 
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 انسانی علوم حوزه در پژوهش کم هایهزینه  بودجه پژوهش

 نظری هایپژوهش برای بودجه نگرفتن نظر در 

 مهمان محقق پذیرش برای کافی بودجه ندادن اختصاص 

گذارند )استراس و شرایط میانجی کلی و وسیع هستند که بر چگونگی کنش متقابل اثر می گر:داخلهشرایط م

فرهنگی به عنوان شرایط  –های اجتماعی (. در این پژوهش مقوله چالش6030؛ ترجمه محمدی، 2661کوربین، 

 است. آمده 4 شمارهدر جدول  گرمداخله طیمربوط به شرا هایمولفهگر تشخیص داده شد. مداخله

 ایمداخله طیباز و مقولات مربوط به شرا یکدها. 4شماره جدول

کدگذاری 

 گزینشی

 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های چالش

 –اجتماعی 

 فرهنگی 

 

 

توجهی به کم

 دموکراسی

 یبه عدالت اجتماع یتوجه بی  

 ها  در دانشگاه ینژاد ضیرواج تبع 

 انیب یبه آزاد یکم توجه  

 یعلم یبه آزاد یکم توجه  

 نید یبه آزاد یکم توجه   

محور نبودن و بی صلح

توجهی به تربیت 

 شهروند جهانی 

 در جامعه زیمسالمت آم یستنداشتن روحیه همزی 

 در دانشگاهها  کم توجهی به بعد پرورش 

 یمحل« ما» بر  دیوتاک فیمشارکت ضع هیروح 

   بحران گفتمان 

 

 

 

 فضامند نبودن دانشگاه

 با گذشته  وندپی گسست 

 تیهو بین رفتن واز کیدانشگاه به سازمان بوروکرات لیتبد 
 ی آناجتماع

 در دانشگاهها  کیآکادم تیعقلان ی وعدم خردورز 

  یو اصالت دانشگاه تیبه هو یابیدست یبرا الگونداشتن  

 دانستن( زمی( و توجه به مدرنیشی)نو اند تهیبه مدرن یتوجه یب ( 

 یالمللنیو ب یمل یها طیبا مح یآموزش عالنظام  قیعدم تطب  

های فعال نبودن انجمن

 صنفی / علمی

 بلند مرتبه  نیبا مسئول یعلم هایانجمن موثر ارتباط عدم
  یدانشگاه

 انیبه مطالبات دانشجو یتوجه یب  

 ها یفرهنگ منطقه به خارج معرفی نکردن 

 در صورت بروز مشکل هاانجمن یهاتیعدم حما 

 

محدود جامعه و  آگاهی

 توجهی به علم بی

 و ابتکار در جامعه  تینکردن خلاق قتشوی 

 یعلم یهاافتهی بی توجهی جامعه به  

 یبه علوم انسان یتیکم اهم  

 افراد جامعه  یعلم مشغولی دل نداشتن 
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 کیآکادم طیافراد جامعه به دانشگاه و مح یاعتماد یب 

 

مشخص نکردن فلسفه 

 زندگی 

 انیدر دانشجو یزندگ رسالت و زاندا چشم نداشتن  

  نگاه بازاری اساتید به دانش 

 انیدانشجو یهدفمند نبودن زندگ  

 انیدانشجو یسردرگم  

 انینامشخص دانشگاهمبهم و  یساختار فکر 

 

 

 

 

 

 روحیات فردی 

 ضتبعی حس  

 رفتن شوق به آموختن  نیاز ب 

 یالمللنیب یها تینداشتن علاقه به فعال  

 کیآکادم یبه معنا ییگرانخبه ارزشرفتن  نیاز ب  

 دانشجویان لآهدیو ا تصور از خود نیب ادیفاصله ز  

 انیو دانشجو دیاسات عدم پشتکار  

 ینداشتن تفکر خلاق و انتقاد  

 انیدر دانشجو اسیو  یدیاحساس ناام  

 یزگیانگیب 

 فیرفع تکل ه منظورب دیو اسات انیحضور دانشجو  

 انیو دانشجو دیاسات ییخودستا  

 خود  یلیبه رشته تحص انیعلاقه دانشجو دمع 

 یریپذ سکیر هیروح نداشتن  

 مدرک  افتیبه در یافراط توجه 

 یمنف رقابت  

 (  یافراط یی) فرد گرا یبه کار گروه لیتما عدم 

 

 

 

 هاتوجهی به تفاوتبی

 یتنوع پوشش رفتنیو نپذ جرای پوشش به داشتن عادت  

 فقدان مدارا 

 ینسل نیبهم خوردن ارتباطات ب  

 محدود  یو نگاهها یشیجزم اند 

 یو نژاد ی، زبان یقوم ینگرش ها  

 یهراس گانهیب  

  و چند  یتنوع فرهنگمبتنی بر  یکردهایروعدم توجه به
  یفرهنگ

 یبسته فرهنگ یدگاههایوجود د  

 دانشگاه  طیمح هایها و اختلاففاوتعدم استفاده مناسب از ت
 یعلم ییایپو یبرا

 ها  یجخار بودن منحوس به اعتقاد گرایشات مذهبی 
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  اهمیت نداشتن کمک به دانشگاه از نگاه خیرین   معقولنا

 یاسلام ریغ انیمذاهب و اد رشیعدم پذ 

کند: به عبارتی، محل ای دلالت میاست که به پدیده سری خصوصیات ویژهدهنده یکنشان ایی:شرایط زمینه

بعد است که در آن کنش متقابل برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده  ای در طول یکحوادث یا وقایع مرتبط با پدیده

حاضر، چهار  قیانجام شده در تحق هایلیدر تحل(. 6030؛ ترجمه محمدی،2661گیرد )استراس و کوربین، صورت می

 طیابه عنوان شر یساخت ریز هایو چالش یدانشگاه تیریمد ،گذاریاستیس هایچالش ،یاقتصاد هایمقوله چالش

 آمده است.  5در جدول شماره  اینهیزم طیمربوط به شرا اقتصادی هایچالش هایشناخته شدند. مولفه اینهیزم

 اینهیزم طیمربوط به شرا یاقتصاد هایباز چالش یکدها و. مقولات 5جدول شماره 

کدگذاری  کدگذاری گزینشی

 محوری

 کدگذاری باز

 

 

 

 

 

 

 

های چالش

 اقتصادی

 

 

 

ر توسعه محو

نبودن اقتصاد 

 کشور

  به دانشگاهها افتهیکم شدن بودجه اختصاص 

 ییدانشجو یمال تیکم شدن حما  

 کشور اقتصاد نبودن محور دانش   

 کشور  و ارز یبانکدار نمحافظه کارانه بودن قوانی 

 توسعه کلان  یهاحفظ وضع موجود و نبود برنامه 

 نخبگان  یاقتصاد یهاازیبه ن یتوجهیب 

 بیکاری 

 ها آن ازیها با توجه به نبودجه دانشگاه عیوزعدم ت 

 پژوهش  یبرا یدر نظر نگرفتن بودجه اختصاص 

 بندیکم توجهی به آمایش سرزمین در بودجه 

نبودن برنامه 

 درآمدزا یها

 دانشگاه با صنعت ارتباط و اعتماد عدم  

 ها دانشگاه اریدر اخت یدولت هایملک ندادن قرار 

 یا به بودجه نفتهوابسته کردن دانشگاه  

 یهارشته بیتصو به منظورها نکردن دانشگاه یمال تیحما 
 خاص و درآمدزا

 شده است. دقی 1ه آن در جدول شمار هایبود که مولفه سیاستگذاری هایچالش گرید زمینه ایمقوله 

 اینهیزم طیمربوط به شرا سیاستگذاری هایباز چالش یو کدها مقولات. 1 جدول شماره

ی کدگذار

 گزینشی

کدگذاری 

 محوری

 کدگذاری باز

 

 

 

 

 

 

 

نبودن  هدفمند

 به منظور  و اسناد توسعه دانشگاه ینکردن در اسناد بالا دست گذاری هدف
 رتبه  ارتقاء

 نیقوان انهیگرا یو کم انهیاثبات گرا کردیاتخاذ رو  

 هادانشگاه هیکل برای هانامهنییو آ نیدر قوان ینگر کسانی 
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های چالش

 سیاستگذاری

ها و نامهنیآئ

 هااستیس

 یآموزش عال نیرسالتها و قوان نییداشتن در تع یاسینگاه س  

 علم  دیمقاله نه تول دیتول استیاتخاذ س 

 منعطف  ریو مقررات غ نیقوان 

 بلند مدت  یهایزینداشتن برنامه ر 

 یمرتبط با حوزه تخصص ریغ یاستخدام نیقوان  

 نیسرزم شیبه آما یتوجهیب  

 هادانشگاه یخانه براوزارت یجذب استاد از سو تعداد نییتع 

 هدف و رسالت  نییدر تع یافراط ییگرا لآهدای 

 ی به توسعه آموزش عال یتوجهیبه رشد و ب یتوجه افراط 

 

 

 

 

 

-تضاد در رسالت

 ها

 نیازها  و یاسیس یکردهایرو انمی تضاد 

 نیانها و مشخص بودن ساختارها و قونامشخص بودن هدف و رسالت  

 و  یآموزش عال یهابا رسالت یرگیمیتصم یهاعدم تناسب ملاک
 جامعه  یازهاین

 یگسترش آموزش عالوانتخاب دانشجو  یهااستیدر س یناهماهنگ  

 رسالت  نییتع یبرا انیو دانشگاه ونیاسیس نیاختلاف نظر ب 

 استینهاد علم و س نیب کیارگان وندیفقدان پ  

 مذموم شمردن  از طرفی و یعال لاتیرشد و گسترش تحص استیاتخاذ س
  ییگرامدرک

 یدوگانه در استانداردساز یها استیاتخاذ س  

 الملل نیب با دفتر یفرهنگ ینهادها یهااستیس نیب یعدم هماهنگ 

 یحوزه تخصص کینه  یاسیبه عنوان نقاد س ینگاه به علوم انسان 

 به آن یافراط تیو حساس یداشتن علوم انسانمسکوت نگه 

 

 

 

 

 یگذاراستیس

نادرست در حوزه 

 المللنیروابط ب

 دیو اسات انیدانشجو یبرا زایو افتدری مشکلات با مواجهه  

 ها وزارت علوم، وزارت خارجه و دانشگاه یهابرنامه یعدم هماهنگ 

 بر و زمان یطولان یادار یبوروکراس 

 یارجخ دیو اسات انیدانشجو یبرا دهیچیپ اریبس یو اطلاعات یتیمسائل امن  

 ها بودن دانشگاهزبانه کیقانون  بیتصو 

 یخارج انیو دانشجو دیجذب اسات یکار برا نینامناسب بودن قوان  

 یالمللنیتعاملات ب یفرهنگ یگذاراستیبه س یتوجهکم  

 یکنسول نیشفاف نبودن قوان  

 یخارج انیدانشجو یبرا ییو دانشجو یآموزش نینبودن قوان شفاف  

 ها دانشگاه یساز یالمللنیسان وزارت علوم با بکارشنا ییعدم آشنا 

 یجناح ،یگروه هایدر سطح برنامه المللنیب یتنزل شان ارتباطات علم 
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 یو باند

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل  ییا قهیسل

کردن در 

 یگذار استیس

 یگذاراستیبه وضع موجود در س یتوجهبی  

 آموزش  رسالت نییدر تع گرید یگذاران با کشورهااستیرقابت ناسالم س
  یعال

 یداخل اتیمجوز دادن به نشر ینداشتن استاندارد لازم برا  

 یگذاراستیدر س یعدم توجه به نظرات صاحبنظران آموزش عال  

 یگذاراستیو فرهنگ در س ییابه اخلاق حرفه یتوجهیب  

 از  یتحول آموزش عال ریس یبرا یاستگذاریگونه عمل کردن درسدیتقل (
 ل چهارم(دانشگاه نسل اول به نس

 از ی توسعه  آموزش عال یبرا یاستگذاریگونه عمل کردن درسدیتقل(
 العمر( به آموزش مادام یینخبه گرا

 یگذاراستیه در سبهمه جان کردیعمل کردن و نداشتن رو یخط  

 جامعه  ازیرشته استاد نه ن ای یرشته بر اساس باندباز یمجوز اعطا 

 انشگاهد سیتاس یلازم برا ین استانداردهاتنداش 

 از علم  یبا توجه به برداشت شخص یآموزش عال یبرا یگذاراستسی 

 هارساختی( بدون توجه به زییبه توده گرا یی) ازنخبه گرا میپارادا رییتغ  

 ینیگزیبوم یهااستیس یامدهایبه پ یتوجهیب  

 یگذاراستی( در سانی) دانشجوینفعان اصلیمفقود بودن ذ  

 یراستگذایدر س کینگاه هژمون 

 هایبندرتبه یبرا یگذاراستیدر س ینگرکجانبهی 

 داشتن از علم  یسنت تیذهن 

 یزیرو بدون برنامه یناگهان یریگمیتصم  

 یاستگذاریدر س ییتحول و نوگرا هینداشتن روح  

 یاستگذاریها در سدانشگاه یداخل یهابه برنامه یتوجهیب  

 به آمار و ارقام  یها و توجه افراطدانشگاه یکنون تیبه وضع یتوجهکم 

 یاسیبه س شیو گرا یآموزش عال یگذاراستینبودن س یو تخصص یفن 
 شدن

 یانقلاب فرهنگ یچندگانه )وزارت علوم، شورا یهانظام تیحاکم، 
 ها ( بر دانشگاهیو صنف یاسیس یهاتشکل

 هادانشگاه تیریمد یبرا نیعمل کردن در اعمال قوان ینوسیس 

 شده است. قید 2جدول شماره  آن در هایبود که مولفه مدیریت دانشگاهی هایچالش گرید یانهیمقوله زم

 

 اینهیزم طیمربوط به شرا مدیریت دانشگاهی هایباز چالش یمقولات و کدها. 2ه شمار جدول

 کدگذاری بازکدگذاری کدگذاری 
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 محوری گزینشی

 

 

 

 

 

 

 

 یهاچالش

 تیریمد

 دانشگاهی

 زدگیتسیاس

 رانیمد یافراط

 یدانشگاه

 یرونیقدرت ب یبه نهادها یتوجه افراط  

 دار شدن سازی و ستارهترس از حاشیه 

 یعال یدانشگاه ) وزارت علوم، شورا برقدرت چندگانه  یهانظام تیحاکم 
 ( یو صنف یاسیس یها، تشکل یانقلاب فرهنگ

 نسبت به کارکنان  یتیحما یتیریمد یهافقدان روش 

 یو توجه کم به اعمال جار تیحاکم نیبه ساختار و قوان یافراط توجه 
 هادانشگاه

ترس از کم 

و  شدن قدرت

 یتلاش برا

 گاهیحفظ جا

 خود

 (یدستان )کارشناسان ستاد رزی نظرات از استفاده عدم 

 با  یانیم رانیمد دیارتباط موثر و مف یمناسب برا طیفراهم نکردن شرا
  گریهمد

 یتیریت مدقدر یحفظ شاکله سنت 

 یسلسله مراتب تیرمدی 

تصور نامناسب 

 تیریاز مد

 یدانشگاه

 یتیریمد یهاهیها و نظرکردیاز رو آگاهی عدم  

 یراهبرد یزیرداشتن به برنامه ینگاه فانتز  

 تیبرداشت نامناسب از موفق  

 برداشت نامناسب از مفهوم توسعه 

 

 

 

 

نظارت  ستمیس

 یابیو ارز

 وبیمع

 استاد  یابیارز در ترحم اعمال 

 یجد یخیتوبانظباطی و تنبیهی /  نیو قوان ستمینبود س  

 دیاسات یابیدر ارز یفیک یهانبود شاخص  

 عملکرد  یابیارز نینو یهاشعدم استفاده از رو 

 نامناسب  ییاو حرفه یتخصص یابیارز 

 برخورد با قانون کشور  یدوگانگ 

 داریدر انتخاب و نگه یسالارستهیبه شا توجهییب  

 یابیدر ارز یجهان یاستفاده نکردن از استانداردها  

 تیفیک نیتضم هاینشان افتیبه در توجهییب  

 اییهیپرداختن به مسائل حاش 

 

 

 

-میتصم ستمیس

-و برنامه یریگ

 ریمتغ طیحوزه در شرا کیمنعطف در  ریغ یرگیمتصمی 

 یگذاراستیس فهیروزانه و عدم انجام وظ تیریمد  

 یریگمیدر تصم کیآکادم ریو غ یعلم ریغ ،یسنت یفاده از الگوهااست 

 توجه به استمرار زمان یگسسته و ب یریگمیتصم 

 یزیرو برنامه یریگمینداشتن تفکر چند جانبه در تصم  

  اتخاذ شده ماتیشدن تصم ییبه امکان اجرا توجهییب 
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-برنامه و یریگمیدر تصم انینفعان از جمله دانشجویدخالت ندادن ذ  نامناسب یزیر

  یزیر

 هاتیشده با واقع نیتدو یهایعدم تناسب استراتژ  

 یزیردر برنامه یافراط ییگراآرمان  

 تیها و نداشتن ابتکار و خلاقنامهنییبا توجه به آ ماتیاتخاذ تصم  

 یافراط یآموزش محور کردیاتخاذ رو 

 یعدم سازمانده

 یو هماهنگ

 مناسب

 کلانهای خرد و عدم هماهنگی بین سیاست 

 ییاو چند رشته ییارشته نیکلان ب یپروژه ها یضعف در هماهنگ  

 ها معاونت نیب یهماهنگ جادیعدم ا 

 دانشگاه  یدیعاملان کل گاهیها و جانقش نیب ییایعدم توجه به پو 

 یعلم یو راهبر رندهیادگی تیرینبودن مد  

 نامناسب یسبک رهبر 

 شده است. دیق 1ه آن در جدول شمار هایکه مولفه بود زیرساختی هایچالش گرید یانهیمقوله زم

 اینهیزم طیمربوط به شرا زیرساختی هایباز چالش یو کدها مقولات .1 شماره جدول

کدگذاری 

 گزینشی

کدگذاری 

 محوری

 کدگذاری باز

 

 

 

 

 

 

 

 

های چالش

 زیرساختی

مجهز 

نبودن 

ها کتابخانه

و اطلاع 

 یرسان

 نامناسب

 فره تک ن های اتاق وجود عدم 

 اطلاعاتی و منابع هاگاهیاستفاده از پا یلازم برا هایعدم وجودآموزش 

 گریکدیکشور به  یهادانشگاه هایمرتبط نبودن کتابخانه  

 یو فارس یسیانگل دیبه منابع جد یعدم دسترس 

 

 

 

خدمات 

 یرفاه

 نامناسب

 ها در دانشگاه داخلی نامناسب نقل و حمل 

 یخارج انیدانشجو ژهیو یهاعدم امکان خوابگاه  

 تک نفره  یهاتیعدم امکان ارائه سوئ 

 و  یداخل یهاخانواده یداخل دانشگاه برا یهاعدم امکان ارائه آپارتمان
  یخارج

 موقت  انیدانشجو ایمهمانان  یموقت برا یهاعدم ارائه اقامتگاه 

 یمختلف فرهنگ هایبرنامه و هانبود جشنواره  

 ها در دانشگاه یالمللنیب یهانبود رستوران 

 اندک  یورزش لاتیتسه 

 یدانشگاه یهادر سلف یینبود تنوع غذا  

 رایگانبه صورت  یدرمان مهیعدم وجود خدمات ب 
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 رانیدر ا لیتحص یبالا یهانهیهز  

 

 

 

 

مشکلات 

 آموزشی 

 یمتماد یهاسال یط یبرنامه درس رتغیی عدم  

 درس  یهاکلاس یشکل نامناسب ظاهر 

 و متحول  یمجاز یبا فضا یموزش دانشگاهآ قیتطب یناتوان 

 یدانشگاه یهااستفاده از آموزش یعموم برا یعدم دسترس 

 نامناسب  یشگاهیآزما زاتتجهی 

 یدرس یگذراندن واحدها یبرا یداخل یدانشگاه نیعدم ارتباط ب  

 یآموزش یهایدرس به فناور یهامجهز نبودن کلاس  

 نترنتیمحدود به ا یدسترس  

 یسیبه زبان انگل انیو دانشجو دیتعدم تسلط اسا  

 خاص کشور خودمان  یبوم یهاعدم وجود رشته 

 یتئور یواحدها ادیتعداد ز 

 

 

 ستمیس

 وبیمع

 رشیپذ

 دانشجو

 ها دانشگاه یاطلاع رسان یهاتسای نبودن روز به 

 مجرب  یکارشناس یروینداشتن ن 

 و ثبت نام  رشیپذ ندیبودن فرآ یطولان 

 ها دانشگاه یاطلاع رسان یهاتیچندزبانه نبودن سا 

 دانشجو  رشیمند نبودن پذنظام 

 نبودن مراحل درخواست و ثبت نام دانشجو  نیآنلا 

 ها رشته بعضیمحدود  تیظرف 

 یورود انیدانشجو یعلم هیبودن بن فیضع 

ود دارد و به های متقابل یا اداره کردن آن وج/ کنش حادثه یا اتفاق اصلی است که یک سلسله کنش پدیده محوری:

های انتخاب مقوله محوری، ما (. با توجه به ویژگی6030؛ ترجمه محمدی، 2661شود ) استراس و کوربین،آن مربوط می

را به عنوان مقوله محوری پژوهش در نظر « های جهانیبندیهای ایران در رتبهرتبه پایین دانشگاه»در این پژوهش 

 گرفتیم. 

هایی برای مواجهه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که حلایی به راهظر در نظریه زمینهراهبردهای مورد ن راهبردها:

هدف آن اداره کردن پدیده مورد مطالعه، برخورد با آن و حساسیت نشان دادن در برابر آن است و پیامدها نتیجه کنش و 

(. در این مطالعه به 6030؛ محمدی، 2661واکنش شرایطی است که در خصوص پدیده وجود دارد )استراس و کوربین، 

اندازی گذاری )از جمله: راه. لایه6پنج راهبرد اساسی برای رسیدن به وضعیت مطلوب دست یافتیم. که عبارتند از: راهبرد 

 اندازی دفتر تحقیقات تحصیلات تکمیلی، امکان اخذ واحد برای دانشجویانبازاریابی وزارت علوم )انجمن کارفرمایان(، راه

بنیان در محیط های دانشالتحصیلان، ایجاد و گسترش شرکتاندازی بخش ارتباط با فارغهای کشور، راهدر همه دانشگاه

ها، طراحی نظام ها و پیگیری سیاستدانشگاه، ایجاد یک نهاد ملی ارزیابی کیفیت، تاسیس دفتر عملیاتی کردن برنامه

ها، تاسیس مراکز تبلیغاتی در سایر الملل از سایر معاونتردن معاونت بینها، مجزا کبندی مدیریت دانشگاهجامع رتبه

ها التحصیلان خارجی، ایجاد فضای برگزاری نمایشگاهایی، ایجاد کانون فارغرشتههای جدید میانکشورها، تصویب رشته
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ها، جتماعی در دانشگاهو مسابقات علمی و ورزشی جامعه در دانشگاه، ایجاد فضا برای برگزاری مراسم سیاسی و ا

المللی سازی(. ها به سمت بینبرای دانشجویان خارجی، هدایت دانشگاه summer schoolهای برگزاری برنامه

نظیر  2. افزایش کارآیی و اثربخشی عملیاتی )از جمله: استفاده از ظرفیتهای نوین فناوری مبتنی بر فضای وب 2راهبرد 

ها و ها و کلاسمه درسی با توجه به نیازهای بازار کار و جامعه، تجهیز آزمایشگاهاسکایپ در آموزش، بازنگری برنا

ها، تقویت اعتماد به فرآیندهای نظارت مجازی و نظارت جهانی، تقویت زبان انگلیسی اساتید و دانشجویان، کتابخانه

دانشجویان انجام شده، از بین بردن هایی که با همکاری التحقیق پروژهتشویق نوآوری، احیاء آموزش اصیل، افزایش حق

ی، جهان تیفیک یابیارز یوصل شدن به شبکه ها، در روش کار لیو استفاده از تخمند روش تحقیق چارچوب نظام

، کارگاه یبرگزار یبرا Elsevierمانند  گاههایپا یبرخ ندهیدعوت از نما، دیاسات یبرا سیکارگاه روش تدر یبرگزار

توجه به ی، ستمیتفکر س جادیمختلف دانشگاه و ا یمشارکت بخش ها قیتشو، مختلف یه هادانشکد نیروابط ب اءیاح

 تیریخواه در مد یعدم جذب رهبران تک رو و برتر، هادانشگاه تیریمد یمحور یاسیس یبه جا یعلم محور

در  لیاص یژوهشپ یهاتیفعال شیافزا، انیبا دانشجو کینزد ارتباطی و برقرار یرسمریغ تیریرواج مد ،دانشگاهها

قائل بودن حقوق ، علم یو عمل ینظر یهاو استفاده همزمان از جنبه یبیترک یریادگیبر  دیتاک ،انیدانشجو فیتکال

 یبررس نیآنلا ستمیس یاندازراه، انیدانشجو یبرا یسینوکارگاه نگارش مقاله یبرگزار، دانشجو یبرا شتریب یمعنو

و  یریگمیتصم یبرا لیاص یهاپژوهش جیاستفاده از نتاها )از جمله: است. تغییر مسیر سی0ی(، راهبرد سرقت علم

باز ، اهدانشگاه یآزاد منشانه برا یهااستیاتخاذ س، هابه دانشگاه یخارج انیدانشجو یاپلا اریاخت ضیتفوی، گذاراستیس

، اهدانشگاه تیر اساس ماموراختصاص امکانات بی، جهان استانداردهای اساس بر هاآن یو سازمانده هااستیس فیتعر

 یهارشته ینامه ارتقاء برانییآ رییتغ، اهاستقلال دانشگاه شیافزاگذاری، استیدر س یو تخصص اییاستفاده از تفکر حرفه

و  طیفراهم کردن شرای، حکمرانان نسبت به آموزش عال یدر نظام فکر نیادیبن یتحول جادیا ،مختلف متناسب با رشته

به  یدر دستورده یاسیو س یصنف هایکاهش قدرت تشکل، گرید یتبادل استاد و دانشجو با کشورها نیبهبود قوان

ها )از دانشگاه  یبر اساس فلسفه ذات یگذاراستیس، رانیدر انتخاب مد یسالار ستهیشا یارهایاستفاده از مع، هادانشگاه

-نامهنییو آ نیقوان یبازمهندسی، و اجتماع یفرهنگ یهااستیس فیباز تعریی، گراتیاز شتاب و کم زیپره، به بالا( نییپا

و جامعه  لسوفانیف ،یتیدانشگاه توسط متخصصان علوم ترب یگفتمان کارکردها یطراح ی،ارتقاء، جذب و نگهدار یها

توسعه . گذر از رشد به 4(، راهبردهادانشگاه ییامنطقه تیریفراهم کردن مد، هادانشگاه یبودجه پژوهش شیافزا، شناسان

توسعه ، هادانشگاه یمیو ت یو مشارکت یفیک تیریمدی، دانشگاه رانیمد یبرا یبازآموز یهاارائه دوره)از جمله: 

 ینگاه به پژوهش به عنوان کالای، انسان یرویدر جذب ن ینیگز ستهیاعمال شا، آن تیو کاهش ظرف یلیتکم لاتیتحص

ریزی استراتژیک و برنامه استفاده از روشی، نه ضرورت ادار اییحرفه صورت به پژوهش ی، انجامنه مصرف ییاهیسرما

 یجذب اعضا، نه تعداد دانشجو یتحول یهاتیها بر اساس فعالبودجه به دانشگاه صیتخصتحلیل کمی و کیفی آن، 

آموزش  شیتوجه به آما، هادانشگاه تیبه صورت شفاف در سا یابیها و ارزیارائه نظرسنجی، صرفا پژوهش یعلم اتیه

ارتباط ، در ارتباط با صنعت یصنعت رانیمد یآشنا برا یاستفاده از الفاظ، جامع یهاها به دانشگاهدانشگاه لیتبدی، عال

موجود در  یهامساله، جامعه ازیبا توجه به ن یارئه خدمات عمومی، و خارج یداخل یهادانشگاه ریموثر و مناسب با سا

 یارتباط ابعاد فرهنگ یضرورت برقرای، المللنیب ابانیاستفاده از ارز، دانشگاه شوند وارد دیو اقتصاد با یصنعت، کشاورز

 نیب یهماهنگ جادیای )از جمله: المللنیارتباطات ب تیتقو. 5ی(، راهبرد با چهار مولفه آموزش، پژوهش، رفاه اجتماعی –
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علوم  ژهیبه و اتینشر یالمللنیب یسازهینما یراتلاش ب، هاالملل دانشگاهنیو مرکز روابط ب یانقلاب فرهنگ یعال یشورا

موظف کردن ی، خارج یهاارائه مدرک مشترک با دانشگاهیی، او فرارشته یفرادانشگاه یقیتحق یهمکار تیتقوی، انسان

و  انیوجذب دانشج طیشرا یسازآسانی، المللنیب یهابه پروژه یوارد کردن علوم انسانی، المللنیبه ارائه مقاله ب دیاسات

 تیرعا یبرا طیفراهم کردن شرای، اسیس یهابیاز فراز و نش یارتباطات علم و فناور یریپذریعدم تاثی، خارج دیاسات

 یهاتیکردن فعال یتالیجید، کشور یداخل یاجتماع یها با مسائل فرهنگآن قیو تطب یالمللنیب یرفتار یکدها یبرخ

 کردیها با رودانشگاه یهانامهنییآ رییتغی، المللنیب یهاشیهما ییپرپا یراتلاش ب، سیو تدر رشی، پذ یابیثبت نام، ارز

 یجهان یشرکت در مسابقات ورزشی، همسطح خود در سطح جهان یهاها از دانشگاهدانشگاه یبردار یالگوی، المللنیب

در جهت آن  یزیرو برنامه یارجخ دیو اسات انیدانشجو قیو سلا قیعلا ییشناسا، هابه منظور اشتهار دانشگاه ییدانشجو

-دانشگاه یهاهیها در اتحاددانشگاه یمشارکت روسای، خارج انیدانشجوی برا ییاو منطقه یداخل یسفرها ازیدادن امت

 لیالتحصفارغ یخارج انیارتباط با دانشجو یبرقراری، المللنیب یهادر کارگاه انیو دانشجو دیشرکت اسات، جهان یها

نسبت به  دیمداران و اساتاستیس تیاصلاح ذهنی، بهبود خدمات رفاه یبرا یجهان یاز استانداردهااستفاده ، داخل

مقررات ورود و خروج  لیتسه، نترنتیباند ا یپهنا تیتقو، نینو یها با فناورکلاس زیتجهی، سازیالمللنیضرورت ب

 یقاتیتحق یهامشارکت در پروژهی، مجاز مهین و یآموزش مجاز دیجد یهاوهیاستفاده از شی، خارج دیو اسات انیدانشجو

ی، سیبه زبان انگل سیتدری، المللنیمعتبر ب یمحتوا سیو تدر یجهان یدرس لابسیاستفاده از س، بزرگ جهان یو علم

 ریدر سا ابیکم یهارشته یاندازراهی، مشترک فرامل یهاتیفعال شیافزای، ممتاز خارج انیدادن به دانشجو تیتابع

 (.جوامع

های پیامدی، نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با پدیده یا جهت اداره و کنترل پدیده هستند )استراس مقوله پیامدها:

(. در این پژوهش دو مقوله که یکی در صورت تداوم وضعیت موجود و دیگری در نظر 6030؛ محمدی،2661کوربین، 

های ایران با توجه به رفع موانع و مشکلات است. اگر دانشگاه بینانه به بهبود رتبهگرفتن وضعیت مطلوب و نگاه خوش

های کشور از تحولات و دانشگاهعمل خواهد کرد  فیضع یعلم یپلماسیحوزه دکشور در وضعیت موجود تداوم یابد، 

ش، جهانی عقب خواهند ماند و در صورت در نظر گرفتن وضعیت مطلوب تغییراتی از قبیل: توانایی تغییر مرزهای دان

وری اقتصادی و مالی در نتیجه تولید علم جدید، تقویت دیپلماسی و تعاملات دانشگاهی، دستیابی به توسعه پایدار، بهره

داری نخبگان گذاری اقتصادی، فراهم شدن فرصت برای جذب نخبگان خارجی و نگهاستفاده از علم جدید در سیاست

های بندیه پیامدهای تلاش برای دستیابی به رتبه برتر در رتبهداخلی، تقویت صنعت و تربیت شهروند جهانی از جمل

 جهانی است. 

 گیری:یجهو نتبحث 
های جهانی بندیو وضعیت مؤسسات دانشگاهای کشور در رتبه کشور عالی آموزش جهانی نظام اعتبار و جایگاه تحلیل

 و هااستراتژی ها،سیاست دهد م اننش کشورهای همتراز در منطقه  عالی تجارب آموزش با مقایسه در ویژه به

 دستاورد به در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فناوری نبوده و  برخوردار چندانی توفیق از حوزه این در ایرویکردهای توسعه

-ریزان آموزش عالی کشور با تمرکز بر شاخصنائل نیامده است. از اینرو لازم است که سیاستگذاران و برنامه در خوری

الملل،  در راستای بهبود وضعیت، سی و معیارهای مهم در ارزیابی کیفیت مؤسسات دانشگاهی در سطح بینهای اسا
عالی کشور اهتمام نموده و بسترهای لازم را برای بازبینی مسیر توسعه آموزش عالی و کیفیت و جایگاه نظام آموزش

ی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی آن مهیا نمایند. به ها و فرایندهای ادارانجام اصلاحات ضروری در ساختارها، برنامه
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 نظام بودن چندوجهی پیچیدگی و بر ناظر خود که دارد متعددی عوامل و علل در ریشه ناکارآمدی هرحال هرچند این

 و مبانی با کامل تباین در تنها نه کشور عالی آموزش در تمرکز ساختاری تداوم میان این در اما است، عالی آموزش
 از آموزشی، و علمی قدرت هماوردی و سرزندگی کارآمدی، چابکی، شده سبب بلکه است مربوطه ای معرفتیبستره

 (. 6031شود )عزیزی،  سلب کشور دانشگاهی  هایمؤسسه

ریزان آموزش عالی پرورش نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، مستلزم برخورداری برنامه

های ترین دغدغهرو ارتقاء و توسعه آموزش عالی به یکی از مهمآموزش عالی پویا و کارآمد است از این ها ازجامعه

بندی (. امروزه رتبه2662، 6های اقتصادی و توسعهمسئولین امر در جوامع مختلف تبدیل شده است )سازمان همکاری

شود زیرا تنها با پایش های آموزش عالی شمرده میمناپذیر از نظاهای آموزش عالی، جزیی جداییها و موسسهدانشگاه

بنادکوکی و همکاران، توان به ارتقای مداوم کیفیت دست یافت )زارعها میهدفمند، ساختاریافته و دقیق عملکرد آن

ه گردد این است کها در سالهای اخیر حاصل میهای جهانی دانشگاهبندی(. آنچه که در پرتو تحلیل نتایج رتبه6031

های کشور در هایی به منظور بهبود رتبه دانشگاههای کشور در حد مطلوبی نبوده است. البته اخیرا تلاشرتبه دانشگاه

های جهانی انجام شده است که اکثراً بر اهتمام بر بعد کمی استوار بوده و ابعاد کیفی آن تا حدودی مورد غفلت بندیرتبه

تر، علل عدم موفقیت های دقیقریزیق حاضر تلاش شده است تا به منظور برنامهواقع گردیده است. از این رو در تحقی

های جهانی ارائه گردیده است. با این وصف الگوی پارادایمی پژوهش حاضر را با توجه بندیهای کشور در رتبهدانشگاه

 ارائه نمود.  6نمودار توان به شکل های حاصل، میهای انجام شده و تجزیه و تحلیل یافتهبه نتایج مصاحبه

 
 . الگوی پارادایمی پژوهش 1نمودار شماره 

                                                           
11OECD  
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گیری پدیده محوری ای است که در شکلگر و زمینهای از شرایط علی، مداخلهالگوی پارادامی فوق الذکر بیانگر مجموعه

ارتقای کیفیت نظام توان راهبردهایی را برای بهبود و ها مینقش داشته که با اتکای به تحلیل روابط درونی آن

دانشگاهی کشور )پیامدها( استخراج و پیشنهاد داد. به هر حال تفسیر ابعاد این الگوی پارادایمی در زیر باختصار آمده 

در نتیجه  های آموزشی:( چالش6های پژوهشی بود.های آموزشی و چالشاست. شرایط علی که مشتمل بر چالش

های ایران به عنوان یک خلاء مشخص شده و نشان داده شد ش در دانشگاههای انجام شده ضعیف بودن آموزمصاحبه

-( نشان می2666)6که نیازمند اصلاحات اساسی در این حوزه از سیستم آموزش عالی کشور هستیم. نتایج تحقیق گنتل

ندی فعال، خلاق و العمر را در دانشجویان فراهم کند، منجر به تربیت شهرودهد تهیه محتوای آموزشی که یادگیری مادام

( در نتایج تحقیق خود تاکید داشتند هنوز چنین تناسبی در محتوای بسیاری 2665و همکاران ) 2شود و چارلتوننوآور می

شود افراد خلاق و خورد و محتوایی که در آموزش عالی آموزش داده میهای رسمی آموزش عالی به چشم نمیاز دوره

( نشان داد محتوای درسی مورد استفاده در 6030ایج تحقیق کریمی و شریف )کند. همچنین نتنوآور تربیت نمی

-های دانشگاهی میهای ایران و معیارهای انتخاب آن نامناسب است که منجر به پایین بودن کیفیت آموزشدانشگاه

ده است های پژوهشی شرط علی دیگری است که در نتایج پژوهش به آن توجه شهای پژوهشی: چالش( چالش2شود.

المللی باعث شده ها با استانداردهای بینهماهنگ نبودن پژوهش» شوندگان اظهار داشت در این زمینه یکی از مصاحبه

همانطور که «. های ما اعتبار جهانی نداشته و نتیجتاَ رتبه خوبی در جهان نداشته باشیمکه از دنیا عقب بمانیم و پژوهش

 زانیتوجه به م یجهان هاییمورد توجه در اکثر رتبه بند یپژوهش هایخصاز شا یکیپژوهش ذکر شد  نهیشیدر پ

( در نتایج پژوهش خود 6035حشمتی و همکاران، ) .هاستدانشگاه یعلم ئتیه یمعتبر و مرتبه اعضا یمجلات علم

د به مننشان دادند عدم وجود مجلات علمی معتبر در حوزه های نوظهور سبب شده است اعضای هیئت علمی علاقه

 پژوهش قادر به ثبت مقاله با کیفیت نباشند و در پیشبرد فرآیند ارتقاء و تغییر وضعیت خود با مشکل مواجه شوند. 

کننده بود. با توجه به نتایج تحقیق در جامعه های اجتماعی و فرهنگی تعیینای که در آن نقش چالششرایط مداخله 

عددی وجود دارد از قبیل: صلح محور نبودن، آگاهی محدود جامعه و های اجتماعی فرهنگی متدانشگاهی ایران چالش

-توجهی به علم، فضامند نبودن دانشگاه، کم توجهی به دموکراسی، مشخص نبودن فلسفه زندگی، روحیات فردی، بیبی

مکاران های مذهبی نامعقول و کم توجهی به دموکراسی. با توجه به  تحقیق رمضانی و هها، گرایشتوجهی به تفاوت

است که  یو پژوهش یدانشگاه از نقاط ضعف فرهنگ علم یدر فرهنگ عموم یجستجوگر یفرد هیضعف روح( 6031)

علم و جامعه، گسترش  وندیپ میتحک تواندیعلم و دانش، م دیتول یدولت در راستا هایمشیها و خطاستیاز س یکی

  مربوط به علم باشد. هایارزش جیآموزش و ترو ،یفرهنگ علم

 ای مشتمل بر چهار چالش زیر است:ابعاد شرایط زمینه

های انجام به آن چالشهای سیاستگذاری از جمله مسائلی بود که در نتجه تحلیل گذاری:های سیاست(چالش1

ها در عرصه آموزش عالی گذاریها و سیاست( نشان دادند که لازم است سیاست6035دست یافتیم. اکبری و همکاران )

نیاز کشور و قابلیت رقابت در سطح جهانی باشد و بر بازطراحی نظام سیاستگذاری و مدیریت کلان آموزش بر اساس 

 عالی کشور اهتمام گردد. 

                                                           
1 Gentle 
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گیری، ارزیابی و های مختلف تصمیممدیریت نامناسب دانشگاهی در حوزه های مدیریت دانشگاهی:(چالش2

های جهانی مورد تاکید بندیهای کشور در رتبهدن رتبه دانشگاهرهبری؛ از عوامل موثری بود که نقش آن بر پایین بو

درصد مدیران شرکت  10موسسه انجام شد؛ نشان داد،  262کشور و  46( که در 2666قرار گرفت. تحقیقات هزلکورن )

ق موقعیت خود را کننده اقدامات استراتژیک، سازمانی، مدیریتی یا علمی لازم را انجام داده و تمایل داشتند که از این طری

( در مورد موسسات انگلیسی یک تصویر 2661و همکاران ) 6های لاکالمللی بهبود بخشند. یافتههای بینبندیدر رتبه

( در نتایج تحقیق خود بیان کردند ایجاد انعطاف 6036نسبتاً مشابه را به تصویر کشیدند. همچنین ربیعی و نظریان )

 تواند در بهبود وضعیت کنونی آن موثر باشد.علمی در نظام آموزش عالی می بیشتر در مدیریت و ارتقای وضعیت

رسانی ها و اطلاعنبودن امکانات زیر ساختی مناسب از قبیل: مجهز نبودن کتابخانههای زیرساختی: (چالش3

که در  نامناسب، خدمات رفاهی نامناسب، مشکلات آموزشی، سیستم معیوب پذیرش دانشجو از جمله عواملی بودند

 های جهانی مدد رسانند.  بندیهای کشور در رتبهتوانند به بهبود رتبه دانشگاهصورت رفع می

-کشور در رتبه هایبودن رتبه دانشگاه نییبود که در پا یاز عواملهای اقتصادی چالشهای اقتصادی: (چالش4

خود نشان داد  قیتحق جی( در نتا2661)2هیگبویبام. قرار گرفت دیاز نظر مصاحبه شوندگان مورد تاک یجهان هاییبند

 یو پژوهش یآموزش هایامر بر برنامه نیو ا شودیمنجر به کاهش بودجه دولت به بخش آموزش م یاقتصاد هایبحران

  شده است. یآموزش عال تیفیگذاشته و منجر به کاهش ک یمنف ریتاث

یی برای بهبود کیفیت و جایگاه نظام آموزش عالی کشور در نهایت با توجه به الگوی پارادایمی این تحقیق راهبردها

های لازم را برای توانند با اهتمام به آنها زمینهریزان آموزش عالی کشور میپیشنهاد گردید که سیاستگذاران و برنامه

نظام آموزش  های موجود درها و نارساییها، کاستیایجاد تحول در نظام دانشگاهی کشور فراهم و علاوه بر زدودن ضعف

های جاری در نظام آموزش ها، فرایندها و فعالیتها، برنامهعالی کشور، بستر مناسبی را برای بازتعریف تمامی سیاست

ای از راهبردهای عالی کشور فراهم سازند. با این وصف نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توجه و تأمل بر پاره

ساز ارتقای کیفیت مؤسسات دانشگاهی کشور گردد. بدیهی است که میان مدت زمینه المقدور درتواند حتیپیشنهادی می

ها توان از آنهای نوینی برای ارتقای جایگاه آموزش عالی کشور میگیری از این راهبردها علاوه بر گشودن روزنهبا بهره

های های آموزش عالی در حوزهزدایی و  مرتفع کردن مشکلات و چالشبمنزله پلت فرم قابل اتکایی برای آسیب

فرهنگی، سیاستگذاری، آموزش، پژوهش، مدیریت دانشگاهی و زیرساختی استفاده کرد طوری که  -اقتصادی، اجتماعی

 های جهانی نیز امیدوار بود.:بندیهای کشور در رتبهتوان به بهبود رتبه دانشگاهدر نهایت می

های جایگاه جهانی مؤسسات دانشگاهی کشور و از طریق برنامهالمللی با هدف ارتقای تقویت ارتباطات بین  .6

های مشترک تحقیقاتی، اعزام اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه

 های مشترک تحصیلی بویژه دوره دکتری، و .....های فرصت مطالعاتی، دورهدوره

گذار از رشد کمی به های کیفی و تسهیلشی از طریق بهبود شاخصارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوه .2

افزایی سازمانی را در میان هایی که بستر همگیری از رویکردهای استراتژیک و تکینکتوسعه کیفی و بهره

 کند؛ ها و مؤسسات آموزش عالی تقویت میاساتید، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاه
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های گیری ظرفیتهای نهادی و بهرهلیاتی در همه فرایندها و فعالیتافزایش کارآیی و اثربخشی عم .0

 های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی؛منحصربفرد فناوری

گیری از رویکردهای ها نه تنها امکان بهرهای در دانشگاههای حرفهگذاری و توسعه روابط افقی و شبکهلایه .4

سازد بلکه بستری خواهد بود برای درون دانشگاه فراهم می ای را درای و فرارشتهرشتهای، میانرشتهبین

های اندازی بخش ارتباط با فارغ التحصیلان، ایجاد و گسترش شرکتدانشگاهی،  راهتقویت  روابط بین

 بنیان در محیط دانشگاه و ایجاد یک نهاد ملی ارزیابی کیفیت؛دانش

محور کردن دانشجویی و فرهنگی و پژوهش های آموزشی، پژوهشی،و تغییر مسیر سیاست فیباز تعر .5

الذکر به نحوی که فضای استقلال دانشگاه حفظ و های فوقگیری در حوزهفریندهای سیاستگذاری و تصمیم

فضای نقد و نظر تشویق و محیط دانشگاه از پویایی و نشاط علمی لازم برخوردار و فرهنگ آکادمیک در آن 

 غالب باشد. 

آفرینی آموزش عالی و به ویژه تحقیقات علمی در رشد اقتصادی و افزایش نوآوری، این پدیده  به هرحال به دلیل نقش

 ها و علایق و منافع ژئوپلیتیک در سراسر جهان تبدیل شده است. در واقع های جدی دولتبه مرکز ثقل سیاست

رقابتی و عملکرد  خود از طریق  توانند دانش جدید را برای بهبود مزیتاقتصادهای موفق، اقتصادهایی هستند که می

های مبتنی بر دانش و فکری، تحقیق و توسعه، نرم افزار، نوآوری در فرآیند جدید و سرمایه سرمایه گذاری در دارایی

بندی تجلی گریزناپذیر جهانی شدن در های رتبه(. نظام2661، 6کشف کنند و بسط دهند )برینکلی انسانی و سازمانی

بندی این است که آنها اولاً یک های رتبه( از دلایل محبوبیت و اشتهار نظام2663به باور هیزلکورن )  آموزش عالی است.

پذیری ملی را در حوزه آموزش عالی سازوکار ارزیابی هستند. ثانیاً دارای جایگاه جهانی هستند و ثالثاً قادرند رقابت

-تواند به منزله بستر قابل اتکا به سیاستگذاران و برنامهمی هایبسنجند. بنابراین عنایت به نتایج و خروجی چنین نظام

ریزان آموزش عالی در ایجاد سازوکار سیاستی اثربخش و اتخاذ رویه سیاستگذاری مبتنی بر شواهد مورد استفاده واقع 

ضمین کیفیت ریزی به یک نورم مبدل شده است و بر تشود، امری که امروزه در فرایندهای جاری سیاستگذاری و برنامه

  (.2661، 2ای دارد )بیرکنزآموزش عالی اثر قابل ملاحظه

ریزان آموزشی هدفگذاری مناسب، پیشنهاد های مهم برنامهبنابراین با توجه به آنچه بیان شد و از آنجا که یکی از رسالت

آموزشی کشور و در نهایت  انداز و اهداف نظامهایی مؤثر برای تحقق چشمها و پیشنهاد استراتژیمشیها، خطسیاست

ها و مراکز آموزشی کشور است، فراهم کردن بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی و  ارتقای عملکرد دانشگاه

ایی که از ریزی دقیق است؛ به گونهمند دانشگاهی مستلزم تفکر و عمل برنامهبسترهای لازم  برای توسعه متعادل و نظام

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اصلاح  -های اجتماعیها و سیاستریزی مجدد در ماموریتطریق سازماندهی و برنامه

های جهانی و استفاده از بندیهای رتبهها با رویکردی علمی و استراتژیک و توجه به شاخصکارکردها و زیرساخت

ود نظام آموزش عالی را های آموزش عالی،  قادر خواهیم بود وضعیت موجریزیراهبردهای بژوهش حاضر در برنامه

 بهبود بخشیده و به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. 
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The analysis of the quality of Iran's higher education system according to 

the world ranking standards  
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Abstract 
 

Using the grounded theory-type qualitative approach, this study aims to 

investigate the challenges of Iran's higher education system according to the 

world ranking standards and suggest some new strategies to the country’s higher 

education policymakers and planners. Participants included 16 experts and 

senior officials from the Institute for Higher Education Research and Planning, 

University of Tehran, Eco Insurance Higher Education Institute, Alameh 

Tabatabae University and Technical and Vocational University whom were 

selected via snowball sampling method. Semi-structured interviews were applied 

to collect data based on theoretical saturation which were lasting between 33 and 

63 minutes. For data validation both participants review (member check) and 

review by external experts (external check) were applied. Data was analyzed 

using open, axial, and selective coding. The findings showed that the following 

challenges have resulted in the poor position of the country's universities 

comparing with world ranking indicators: economic, sociocultural, policy-

making, university management, infrastructural, educational, and research. 

Accordingly, layering, increasing operational efficiency and efficacy, policy 

changes, and transition from growth to development and reinforcement of 

international communications were the strategies proposed for improving the 

ranking of Iranian universities in the above ranking system.   

Key Words: higher education, university rankings, global rankings. 
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